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Beste ouders en leden, 

 

Het nieuwe jaar is al goed en wel bezig dus is het tijd voor de laatste editie dit jaar van 

het scoutsblad der scoutsbladen: de Kramaai! 

Alvorens een blik te werpen op wat komen zal, gaan we samen eens bekijken wat we 

allemaal meegemaakt en gedaan hebben sinds de vorige editie.  

Toen we het vorige Woordje schreven, waren we nog volop bezig met de 

voorbereidingen van de jeneveravond. Die voorbereidingen hebben geloond, want het 

was weer een ongelooflijk succes dit jaar. We hadden ter ere van onze 40ste verjaardag 

dit jaar zelfs 40 soorten jenever in de aanbieding! 

Daarna was het tijd om nieuwjaar te vieren (wat we ook gedaan hebben, en in stijl). De 

rest van januari was voor een deel van de leiding echter minder feest, door examens. 

Gelukkig kon iedereen die goed afronden en hebben we ons super geamuseerd met het 

schaatsen. 

En dan is het nu tijd om te kijken wat de toekomst brengt! 

We zullen onmiddellijk verspringen naar het toppunt van dit jaar: 11 - 12 april. In dit 

weekend zullen we ons 40-jarig jubileum vieren met een groot spel zonder grenzen, 

een fuif en ook een BBQ met animatie. Hou je agenda’s dus maar leeg! Meer informatie 

is te vinden op onze site  www.kramaai.be.  

Als laatste willen we jullie nog herinneren dat ons kamp, die fantastische 10-daagse, dit 

jaar van 4 tot 14 augustus valt. De kapoentjes blijven van maandag 4 tot vrijdag 8 

augustus; de welpen, bevers en jonggivers van maandag 4 tot donderdag 14 augustus. 

De givers vertrekken zoals steeds een dagje vroeger en komen dus al zondag 3 augustus 

op. 

De leiding heeft zoals altijd zijn best gedaan bij het maken van deze kramaai, we 

wensen je dus veel leesplezier. Moesten er nog vragen zijn, aarzel dan ook niet om ons 

te contacteren. 

 

Een stevige linker 

De groepsleiding 

Reinout en Arnaud  
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De vetgedrukte namen zijn de takverantwoordelijken, aarzel niet om hen te contacteren. 

Kapoenen 
   

Laura De Keyser Kezeweide 25, Mollem 0474/86.33.77 laura@kramaai.be 

Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Saar Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0472/06.87.12 saar@kramaai.be 

Janina Vermeir Winkelbaan 31, Mollem 0472/99.29.81 janina@kramaai.be 

Joris Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0496/99.72.65 joris@kramaai.be 

    
Welpen 

   
Evert Bettens Schermershoek 46, Mollem 0473/57.81 16 evert@kramaai.be 

Sam Junius Voorstehoeve 109, Mollem 0479/06.29.20 sam@kramaai.be 

Fien Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0476/07.67.70 fien@kramaai.be 

Lucas Lannoy Boven Vrijlegem 21, Mollem 0471/31.88.07 lucas@kramaai.be 

Marthe Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0474/50.35.15 marthe@kramaai.be 

    
Bevers 

   
Casper Herman Voorstehoeve 67, Mollem 0478/52.30.51 casper@kramaai.be 

Wouter Van Houcke Winkelbaan 10, Mollem 0477/09.67.72 woutervh@kramaai.be 

Dries Verdoodt Ceuppensrij 4, Mollem 0477/27.46.96 dries@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 

Tim Cassiman Schermershoek 40, Mollem 0470/85.60.85 tim@kramaai.be 

Evelyn De Boeck Winkelbaan 80, Mollem 0478/82.79.46 evelyn@kramaai.be 

    
Jong-Givers 

   
Bram Vanhove Voorstehoeve 126, Mollem 0477/84.14.63 bram@kramaai.be 

Nette De Ridder Kersgatstraat 28, Bollebeek 0479/88.57.95 nette@kramaai.be 

Robbe Devriese Voorstehoeve 105, Mollem 0472/65.68.95 robbe@kramaai.be 

Jens De Backer Schermershoek 104, Mollem 0471/49.21.33 jens@kramaai.be 

    
Givers 

   
Brecht Bettens Schermershoek 46, Mollem 0473/57.80.86  brecht@kramaai.be 

Ruben De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0478/42.29.81 ruben@kramaai.be 

Sven De Backer Schermershoek 104, Mollem 0479/32.21.42 sven@kramaai.be 

    
Groepsleiding 

   
Arnaud De Hovre Kloosterbeek 17, Mollem 0479/12.49.88 arnaud@kramaai.be 

Reinout Joostens Winkelbaan 36, Mollem 0470/86.62.66 reinout@kramaai.be 
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Kassier van Kramaai Mollem:  Louis Van Waes, Velm 5, 1730 Mollem 

Rekeningnummer: 310-1130050-86 

Groepsnummer: B1312G 

District Hopland  

Site: www.kramaai.be 

 

 

    

   
   

Zoekertje 
 
Wij zijn op zoek naar de adressen en e-mailadressen van al wie in leiding heeft 
gestaan in onze scouts vanaf 1974 tot nu 
Ook zijn wij volop op zoek naar fotomateriaal. Indien u zelf nog leiding bent 
geweest of leiders van 'in den tijd' hun gegevens heeft,  
over foto's/dia's beschikt, mag u mij zeker contacteren.  
arnauddehovre@hotmail.be  
0479 12 49 88 
Kloosterbeek 17 
1730 Mollem 
 
p.s.: wij scannen de foto's of dia's in, en bezorgen u deze zo snel mogelijk terug 
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De oplossing van dit raadsel vindt u op de laatste pagina. 

Zondag 8 maart Sportelen 

Wat past er niet in het rijtje ? 

Boksen- Judo- Karate- Kussengevecht- Capoeira  

Tennis- ping pong- badminton- volleybal- kleiduifschieten  

Waterpolo-onderwatercyclocross- zwemmen- 

onderwaterstrijken- waterballet- diepzeeduiken 

Wij weten alvast wat we gaan doen van sport en spel, nu hebben we enkel jullie nog 

nodig 

13-14-15 maart KAPOENENWEEKEND! 

Hoera! Jullie kijken er waarschijnlijk al lang naar uit, maar het is eindelijk zo ver… We 

gaan op WEEKEND! Dat betekent dat we 2 nachten ergens anders gaan slapen en dat 

we ons 3 dagen lang gaan amuseren. We gaan de leukste spelletjes spelen en ravotten 

en lachen! Meer info volgt ... 

Zondag 22 maart Knutsel & fantasievergadering 

Vandaag heeft Joris geen inspiratie, die teksje slaat nergens op. Daarom geeft hij een 

recept hoe je cake bakt à la Joris. 

Ingrediënten 

 250 g zelfrijzende bloem 

 200 g suiker 

 50 g vanillesuiker 

 4 eieren 

 250 g boter  

 1 vanillestokje 

 

https://www.google.be/search?es_sm=93&q=Capoeira&spell=1&sa=X&ei=J_HhVLGjCIXyUtiwgugB&ved=0CBoQvwUoAA
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De cake 

Het cakebeslag wordt bereid in de keukenmachine met hakmolen. Het is ook mogelijk 

om met de traditionele keukenmachine te werken. Haal de boter tijdig uit de koelkast 

en laat ze mals worden. Weeg de juiste hoeveelheden suiker, vanillesuiker en bloem. 

Doe ze in de mengkom van de keukenmachine. Voeg de eieren toe en laat de machine 

kort draaien, tot alles gemixt is. Doe de malse boter in de mengpot, samen met 

natuurlijke vanille. Snij hiervoor de vanillepeul overlangs in twee en schraap de zwarte 

zaadjes eruit.   

Laat de machine opnieuw kort draaien en meng alles met een pannenlikker. Roer over 

de bodem van de pot, zodat alle ingrediënten degelijk gemengd zijn. Verwarm de oven 

voor tot 180°C Smeer de binnenzijde van de bakvorm in met een beetje boter. 

Bepoeder de kleverige binnenzijde met wat bloem. Spatel het beslag in de bakvorm en 

strijk het oppervlak glad. Bak de cake gedurende 30 minuten in de oven van 180°C. 

Verlaag nadien de oventemperatuur tot 150°C en bak de cake nog 15 minuten. 

(Controleer de gaarheid door in de cake te prikken. Aan de prikvork of satéstok mag 

geen beslag kleven.) Haal het gebak uit de vorm en laat het afkoelen. 

 

 

Zondag 29 maart Beestigen tocht 

De smerigste vergadering van het jaar is aangekomen. Bereid je mentaal en fysiek maar 

voor! Vergeet uiteraard niet je allerslechtste kleren mee te nemen, want het kan er vuil 

en smerig aan toe gaan.  

 

 

Zondag 5 april Geen vergadering 

Vandaag komen  de paashaas en de paasklokken langs. De leiding is bij de oma’s & 

opa’s, meters & peters  paaseieren aan het zoeken. De leiding doet dit op onze scouts 

manier, geblinddoekt, samengebonden per 2, met een bekertje water op hun hoofd en 

ondertussen houden ze nog een kaarsje vast dat niet mag uitgaan. Een echte aanrader, 

voor de gevorde paaseierenzoeker. 
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11-12 april 40-JARIG BESTAAN (geen vergadering) 

Vandaag is onze scouts 40 jaar geworden! En dit kan niet niet gevierd worden , we 

verwachten de kapoentjes zeker op onze kinderfuif op zaterdag 11 april. Dit weekend 

zullen er ook meerdere activiteiten aanwezig zijn voor jullie en jullie mama’s en papa’s! 

Voor meer info check onze website: kramaai.be!  

Het wordt een weekend om nooit te vergeten!  

 

 

Zondag 19 april Muziekvergadering  

Hier alvast een voorsmaakje van een echte scoutsklassieker. Kom meer te weten tijdens 

onze muziekvergadering.  

 

zeg ken je de historie  

van een ouwe chinees 

hij heette hinky-pinky  

da's net zo goed als kees 

 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la ho he he 

 

hij woonde in een stalleke 

aan de chinese muur 

hij verkochtte pinda pinda's 

augurken in het zuur 

 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la ho he he 

 

hij verkocht bruine veters 

maar die verkocht hij zwart 

een cent per centimeter 

wat ging dat zaakje hard 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la ho he he 

 

de politie kwam eens kijken 

hij moest uit china weg 

een kaartje voor de gevangenis 

wat had die man een pech 

 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la ho he he 

 

en dit was de historie 

van een ouwe chinees 

hij heette hinky-pinky 

da's net zo goed als kees 

 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 
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Zaterdag 25 april Zwemmen 

NIET LOPEN! NIET VECHTEN IN HET WATER! NIET 

SPRINGEN VAN DE RAND EN ZEKER GEEN SALTO’S 

MAKEN! BADMUTS AAN!  

Zo zijn er nog wel enkele uitspraken die je wel eens in het 

zwembad hoort. Benieuwd of die ook op jullie van toepassing 

zijn? Test het vandaag uit! 

Meer info volgt later. 

 

Zondag 3 mei Bosspel 

Zin in een dag vol spanning en avontuur? Waar kan dat beter dan in een plek met 

beukennootjes, zwammen en bolsters. We trekken vandaag op jacht naar paarse 

eenhoorns, dus trek zeker jullie slechte schoenen, want anders zullen we hem nooit 

kunnen vangen... 

Zondag 10 mei Dierenvergadering 
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Zondag 17 mei Waterspelletjes 

Aangezien we al goed op voorhand het zonnetje hebben besteld, rekenen we dan ook 

op een heerlijk warm weertje. Zie dus ook dat je kleren zeker nat/vuil mogen worden, 

want we staan niet in voor de gevolgen. 

Zondag 24 mei Laatste vergadering 

Helaas, helaas, het is al onze laatste vergadering en hierna zullen jullie ons enkele 

maanden moeten missen. Maar niet getreurd, we sluiten ons jaar af met een 

spetterende vergadering, die jullie je nog lang zullen herinneren. 
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Zondag 8 maart Bosspel  

Haal jullie modderigste bottinnen en laarzen maar boven, vandaag gaan we naar het 

bos! Een expeditie vol gevaren levert ons hopelijk meer informatie op over de zeldzame 

“ kifu kifu”, een uiterst schuwe loopvogel die onze stad de laatste dagen terroriseert …  

Het belooft een moeilijke en gevaarlijke tocht te worden. Wees op je hoede! 

 

Zondag 15 maart Western 

Howdy fellas! Ready voowr een vergadering full indianen 

and cowboys, tipi’s en saloons? Vawndaag trwekken we 

de pwrairie op op zoek naawr avontuuwr. Zawdel jullie 

horses, sjiet sjneller than your sjadow en gallopeewr 

wrichting jullie favowriete Mollemse uitvalbawsis. Ugh!   

 

Zondag 22 maart Jungle vergadering 

Haal jullie tijgeroutfit, apenpak of tarzankledij al maar boven. We gaan op 

ontdekkingstocht samen met Balou de bruine beer, maar we mogen natuurlijk niet te 

veel opvallen tussen de andere dieren. 

 

Weekend 27-29 maart  

Dit weekend mogen jullie niet één, maar twee dagen met jullie fantastische leiding 

doorbrengen, joepie! Verdere  info volgt nog..  
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Zondag 5 april Pasen (geen vergadering) 

Al weken kon Patje over Pasen niet zwijgen 
Hij wou en zou als eerste de eieren beetkrijgen 
Hij zocht in alle hoeken van de wei 
Maar met wat hij raapte, was z’n ma minder blij, 
want Patje toonde fier zijn handjes vol… 
paardenvijgen! 

Vrolijk Pasen! 
 

Zaterdag 11 en zondag 12 april 40-jarig bestaan 

In 2015 bestaat scouts Mollem 40 jaar. Daarom is er geen vergadering op zondag, maar 
het is een heel weekend feest. Wat er allemaal te doen zal zijn wordt zeer binnenkort 
bekend gemaakt. Hou dus zeker onze website (kramaai.be) in de gaten. 
 

Zondag 19 april Vergadering der  vergaderingen vergadering 

Prent 19 april maar in jullie geheugen, want dit wordt DE vergadering van het jaar. Wat 
we gaan doen blijf een groot geheim, maar dat het vonken zal geven staat vast. Binnen 
10 jaar zullen jullie nog altijd fantastische verhalen vertellen over deze dag. Zorg dus 
dat je er zeker bij bent. Tot dan! 
 

Zaterdag 25 april Zwemmen 

Vandaag duiken we allemaal nog eens het water in. Oefen dus nog maar eens jullie 
beste zwemslagen zoals de dolfijnenslag en de krokodillenslag. Diegenen goed kunnen 
zwemmen mogen ook al eens de zeemeerminnenslag oefenen. En vooral, vergeet jullie 
zwembandjes niet!  
 

Zondag 3 mei Sportvergadering 

Het IOC ofwel het Internationaal Olympisch 

Comité heeft besloten om de volgende editie 

van de Olympische spelen te laten doorgaan in 

Mollem. Natuurlijk willen wij met de welpen 

geselecteerd worden door de bondscoach van 

België (Sam Junius). Dit is dus de kans om te laten zien wat jullie waard zijn! 
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Zondag 10 mei Beestigen tocht 

Wie vandaag proper thuis komt is 

waarschijnlijk niet naar de scouts 

geweest. Aangezien het vandaag vettig 

gaat worden (de leiding heeft vettig 

weer besteld), is een “beestigen tocht” 

wel op zijn plaats. Doe kleren aan die 

tegen wat vuiligheid kunnen. Tip voor 

de mama’s: laat een bad vollopen… 

 

Zondag 17 mei Waterspelletjes 

Wie vandaag kurkdroog thuis komt is waarschijnlijk niet naar de scouts geweest. 

Aangezien het vandaag snikheet gaat worden (de leiding heeft héél warm weer 

besteld), zijn waterspelletjes wel op hun plaats. Doe kleren aan die wat nat kunnen 

verdragen en eventueel een reserve T-shirt. 

 

Zondag 24 mei Laatste vergadering 

Helaas pindakaas. Het is misschien raar maar we zijn klaar met dit scoutsjaar. Jullie 

denken misschien “ we zijn de sigaar”, maar laat niet raken aan uw gevoelige snaar, 

want dat is niet waar! Het jaar is dan wel volledig gaar, maar we gaan nog op kamp 

naar ? waar we zullen spelen met tartaar, kaviaar, gitaar, schaar, haar, en nog wat 

woorden die rijmen op ‘aar’. Geen gemaar, zonder bezwaar nemen we vandaag zonder 

gevaar zwaar afscheid van elkaar. 

 

Een stevige linker van jullie leiding, 

Fien, Sam, Lucas, Marthe en Evert 
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Zondag 8 maart handige bevers 

Haal jullie sjor-, vuur-, metsel-, timmer-, … skillssszzzz maar boven want we gaan jullie 

technieken eens testen. Bereidt jullie al maar voor op de achtknoop, carricksteek, 

vriendschapsknopen, diagonaalsjorring, dievenknoop, driepikkel met achtsjorring, …  

 

Zondag 15 maart tochtfiets 

Ietsen … ietsen … ietsen … vandaag gaan we FIETSEN! Trek jullie mooiste koerspak 

maar aan en smeer jullie benen in met massageolie want vandaag gaan we de Mont 

Ventoux beklimmen en meedoen aan Parijs Roubaix. Vergeet zeker jullie fiets niet! 

 

Zondag 22 maart weekend 

Bereid je maar voor op een super leuk spectaculair weekend. Een weekend zoals dit 

maak je maar één keer in je leven mee. Vergeet ook niet de nodige uitrusting mee te 

brengen zoals slaapzak, tandenborstel en teddybeertje en vergeet vooral je goed 

humeur en teamspirit niet! 

 

Zondag 29 maart dorpsspel 

We horen je al denken, dorpspel ? pff dat hebben we al zoveel gedaan. Maar dit 

dorpspel zal uniek worden. We gaan nieuwe plaatsen in Mollem ontdekken,  

fantastische spelletjes spelen en zo gaan we misschien de geheime toegang van de 

kelder van de scouts vinden. 

 

Zondag 5 april geen vergadering 

Vandaag zal er geen vergadering zijn, je kan het misschien al raden maar het is pasen! 

Dit is jullie kans om bij heel de famillie eitjes te gaan rapen. De leiding zal dan ook van 

de gelegenheid gebruik maken en meedoen aan het Noordelijke Zuidwest Brabants 

kampioenschap paaseieren zoeken.   
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Zondag 12 april geen vergadering  

HIEP HIEP HOERA!! Scouts Mollem bestaat 40 jaar en dat vieren we, hierdoor zal het 

helaas op zondag geen vergadering zijn. Maar er zal wel een groot feest zijn om dit te 

vieren! (Meer informatie volgt)  

Zondag 19 april: Beestigen tocht 

Bevers zijn schattige beestjes, knabbellen aan bomen en takjes. Rollen in de modder en 

nog veel meer. Van dit worden ze wel genoeg vuil, hopelijk zal het voor de bevers 

hebben geregend zo ze in de modder kunnen blijven rollen. Want we gaan ons nog 

niet wassen. 

 

Zaterdag 25 april Zwemmen 

Duiken en zwemmen kunnen bevers als de beste, maar op 

het land kunnen ze zich niet echt snel voortbewegen. Ze 

kunnen met gemak zeker 5 minuten onder water blijven. 

Meer informatie volgt via mail 

Zondag 3 mei 

Recht op het doel af, zo zijn de bevers. We stoppen voor niets en niemand en gaan in 

volgelvlucht van dam A naar dam B. Vandaag is het rechtendoortocht! breng zeker 

goede stapschoenen mee. 

Zondag 10 mei 
We zijn het beu! Tegenwoordig zitten jullie alleen maar voor tv, op de computer of de 
tablet ... Het is tijd dat de bevers eens buitenkomen! Vandaag is het dus de geweldige 
gooi-je-computer-buiten vergadering! 

 

Zondag 17 mei Mr & ms bever verkiezing 

Al heel het jaar lang houden we jullie goed in het oog, we hebben gewikt en gewogen, 
maar we zijn er nog altijd niet aan uit wie nu de beste bever is. Daarom gaan we 
vandaag de beslissende eindronde spelen om te bepalen wie de titel Mr/Mrs Bever 

waard is! 

 

Zondag 24 mei 
Vrienden, het droevigste moment van ons scoutsjaar is aangebroken. De allerlaatste 

vergadering gaat beginnen. We zullen huilen, wenen en schreien en er zullen zelfs 

tranen vloeien. Maar het is niet allemaal slecht nieuws, dit betekent ook dat het kamp 

bijna begint! 
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  16 
 De kramaai maart-april-mei 14-15 

 

 

 

Zondag 8 maart 

Vandaag gaan we zelf iets creëren , breng dus zeker al jullie fantasie mee. Degene die 

de mooiste creatie kan maken zal dan ook een ereplaats krijgen in ons lokaal. Het 

onderwerp van wat we maken zullen we op de dag zelf onthullen! Zo blijft het een 

verassing.  

 

Zondag 15 maart 

Doe maar jullie stoutste schoenen aan want vandaag spelen jullie tegen de 4 koningen 

van Mollem city ! Dus smeer jullie benen maar in want het gevecht zal hard worden ! 

 

Zondag 22 maart 

Vandaag of morgen dagen jullie elkaar uit, neem een ladder mee zodat we er een 

ladderspel van kunnen maken!  

Zondag 29 maart 

Vandaag duiken we gezamenlijk het avondleven in ! We spelen karaoke en just dance.  

Wij zorgen voor het nodige materiaal en jullie nemen de stemmen mee. 

 

Zondag 5 april geen vergadering 

Twieter twieter, een groep vogels klinkt als? op deze vraag gaan we met de leiding op 

onderzoek. Spijtig genoeg moten we hiervoor naar het buitenland, spijtig genoeg geen 

vergadering 

Zondag 12 april geen vergadering 

De leiding is spijtig genoeg niet beschikbaar omdat we aan een zeer groot project bezig 

zijn. We zien jullie wel op het 40 jarig bestaan, waarvoor jullie zijn uitgenodigd bij 

deze . Zeker komen! Plezier gegarandeerd! 
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Weekend 17 – 19 april 

Allerliefste jong givertjes , het moment waar we een heel jaar naartoe leven is 

aangebroken. We gaan samen op een memorabel weekend waar jullie als echte 

scouten worden uitgedaagd! 

 

Zaterdag 25  april zwemmen 

We gaan vandaag  naar het zwembad van Londerzeel. De start en einduren volgen nog 

via mail. 

 

Zondag 3 mei  

Quizvergadering maar niet zo maar een quizvergadering maar een interactieve 

quizvergadering. Zorg dus zeker dat je je scouts kleren aan hebt zodat we lekker los 

kunnen gaan.  Ook willen we nu al vermelden dat eventuele ongevallen mogelijk zijn 

wanneer je niet voluit gaat.  

Good luck and be prepared!!! 

 

Zondag 10 mei 

De eet nekeer iets zot vergadering! Wij kopen de raarste ingrediënten in de winkel en 

dan zullen jullie moeten raden wat jullie eten. Er kunnen wel ingrediënten zijn die niet 

zo lekker zijn ! 

 

Zondag 17 mei waterspelletjes 

Trek vandaag maar jullie bikini en zwemshort aan. We gaan naar zuid amerika voor de grootste 

wildwaterbaan te gaan bezoeken en uitproberen uiteraard. 

 

Zondag 24 mei 
De laatste vergadering , verdere informatie volgt. We gaan jullie zeker missen tot op 

het kamp! 

 

Groetjes van een stevige jong-giverleiding!!  
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Zondag  1 maart 

Deze zondag is het jammer genoeg geen vergadering. Jullie fanatieke leiding zit 

namelijk met z’n allen op geheime missie ergens in die diepe bossen van de bosrijke 

Ardennen in de Walen ergens diep ver beneden, mogelijks aan de Luxemburgse grens 

ergens waarschijnlijk. Hier zijn zij in opleiding voor betere zinsconstructies te kunnen 

construeren en andere woordenschat aan te leren zodat er betere teksten in de Kramaai 

kunnen geschreven in plaats van ellenlange zinnen door gebruik te maken van 

bijvoorbeeld afkortingen en komma’s en dergelijke. 

Zondag 8 maart 

Vandaag de dag zijn de givers alleen maar bezig met hun smartphone of met hun 

laptop, in plaats van zich bezig te houden met de nuttige dingen des levens:  

Scoutstechnieken onder de knie krijgen. Vandaag zullen  wij jullie deze kennis 

proberen bij te schaven of aan te leren. 

Zondag  15 maart 

Vandaag gaan we ontbijtjes verkopen, meer info hierover volgt nog. Hou er wel 

rekening mee dat dit wel eens vroeg in de ochtend kan zijn, dus vroeg uit de veren! 

Zondag 22 maart 

Vandaag gaan we op ontdekking in Mollem. Met andere woorden, we gaan dit 

ontdekken al spelenderwijs met een spel in Mollem, zoals jullie waarschijnlijk wel al 

gewend zijn met al jullie jarenlange ervaring in het scoutsgebeuren. 

Zondag 29 maart 

De Costa Concordia was het vlaggenschip van de cruisemaatschappij Costa Crociere. 

Het was het eerste schip in de Concordia-klasse en een zusterschip van de Costa Serena, 

de Costa Pacifica, de Costa Favolosa, de Costa Fascinosa en de Carnival Splendor. 

De RMS Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die 

een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. Het schip was 

eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast. 

Dit is allemaal wat tekstopvulling en extra,nuttige informatie. Vandaag spelen we 

zeeslag! 
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Zondag 5 april 

Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa! Het is Pasen!!! De leiding heeft het vandaag véél te druk om 

leiding te geven, aangezien we van iedereen cadeautjes krijgen en overal chocolade gaan 

zoeken. Het is dus geen vergadering vandaag! 

Zondag 12 april 

Dit weekend is echt een zot weekend. We vieren namelijk ons 40-jarig bestaan van 

scouts Mollem in Mollem! Jullie zullen ook moeten komen helpen, want vele handen 

maken het zware werk toch wel ietske lichter! Verdere info volgt later nog! Ook deze 

zondag zal het geen vergadering zijn! 

 

Zondag 19 april 

Vandaag is het zover! De derdejaars mogen zich eens bewijzen wat ze waard zijn! Zij 

zullen vandaag leiding geven aan de andere givers en wij spelen jury! Met andere 

woorden: vandaag is het de traditionele derdejaarsvergadering! 

Zaterdag 25 april 

We gaan vandaag nog een beetje verder werken aan ons atletisch lichaam. Nee, niet 

gewichtheffen of zumba maar waterballet. We gaan vandaag namelijk naar het 

zwembad van Londerzeel. Vergeet jullie zwembroek/bikini/badpak niet. De concrete 

start en einduren volgen nog. 

Weekend 1-2-3 mei 

Het Giverweekend is eindelijk aangebroken. Zoals gewoonlijk vertrekken jullie 

gezamenlijk met de trein naar locatie X.  Daar zullen we al Expeditie Robinsonsgewijs 

de buurt verkennen en enkele zotte activiteiten doen. Het beloofd alvast een 

onvergetelijk weekend te worden. 

Zondag 10 mei 

Wij weten al lang dat de givers van Mollem de beste zijn van de hele wereld. Maar 

vandaag is het effectief de moment om dit te bewijzen. We spelen vandaag een 

interdistricten spel waar jullie de eer van Mollem hoog gaan houden. 
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Zondag 17 mei 

Haha, jullie  dachten zeker dat we het vergeten waren maar wees niet getreurd; vandaag 

is het jullie favoriete vergadering namelijk BEESTIGEN TOCHT. Nu is het eindelijk de 

moment om onze rotte tomaten en stinkende eieren uit de kelder te halen. We raden 

jullie aan om niet in traditionele zondagskledij te komen maar jullie slechtste/lelijkste 

kleren te dragen. 

 

Zondag 24 mei 

Aan alle verhaaltjes komt een eind, zo ook aan dit scoutsjaar. Vandaag is het de laatste 

vergadering, dat houdt in dat we vandaag 1 groot gezamenlijk spel gaan spelen met alle 

takken dooréén. Het thema en de dresscode zal later nog worden meegedeeld. 

 

 

 

Een stevige linker van jullie leiding; Brecht, Sven en Ruben 

  



  21 
 De kramaai maart-april-mei 14-15 

 

 

 

 

Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper winkels vind 

je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van te maken. We richten ons 

tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het geschikte materiaal zoekt. 

De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole zaklamp, een kompas, stafkaart of 

degelijk schoeisel ? In de Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt! 

 

recl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


